
Esboço para 
mensagem do treinamento de tempo integral 

no primeiro semestre de 2017 

------------------------------------------- 

TEMA GERAL: 
O MINISTÉRIO REMENDADOR DE JOÃO 

Mensagem Cinco 

O grande Eu Sou, o Eu sou o que sou  
(Deus como o Salvador, o Cristo todo-inclusivo) 
tornando-se o Espírito consumado, o sopro santo  

Leitura bíblica: Jo 8:12, 24, 28, 58; 1:1, 14, 29; 11:25; 14;6; 18:4-6; 20:22 

I. O Evangelho de João revela que Jesus é o grande EU SOU – Jo 8:24, 28, 58: 

A. EU SOU é o nome de Jeová – Êx 3:14: 
1. Jeová significa “Eu sou o que sou”, indicando que Jeová é autoexistente e sem-

piterno, Aquele que era no passado, que é no presente e que será no futuro 
– Ap 1:4. 

2. Jeová é o Único que é e que não depende de nada além Dele próprio; Ele 
existe eternamente, não tendo começo nem fim.  

3. Tudo que não é Deus não é nada; Ele é o único que é, o Único que tem a rea-
lidade de ser (Is 40:12-13), e Deus requer que creiamos que Ele é (Hb 11:6). 

B. Jesus é Jeová – Êx 3:14; Jo 18:4-6: 
1. O Jeová do Antigo Testamento é Jesus no Novo Testamento – Mt 1:23. 
2. O nome Jesus significa “Jeová o Salvador”, ou “a salvação de Jeová”; por-

tanto, Jesus não somente é um homem, mas também Jeová – Mt 1:21. 
3. O Senhor Jesus é o Eu Sou, o Deus eterno, autoexistente, Aquele que é tudo 

para nós – Jo 8:24, 28, 58. 
4. Como o grande Eu Sou, o Senhor é Jeová, o Deus eterno, sempiterno, que 

tem um relacionamento com o homem; quem não crer que Jesus é o Eu Sou 
morrerá nos seus pecados – Jo 8:24, 28, 58. 

5. Como o Eu sou, o Senhor Jesus Cristo é o todo-inclusivo, a realidade de to-
das as coisas positivas e de tudo que o Seu povo precisar – Jo 8:12; 6:35; 
10:14; 11:25; 14:6; Hinos, nº 78, estrofe 1. 

II. Jesus como o grande Eu Sou é o Cristo todo-inclusivo:  

A. O Cristo todo-inclusivo é a Palavra (Jo 1:1), Deus (v. 1), a verdadeira luz (v. 9), o 
tabernáculo (v. 14), a graça (v. 17), a realidade (vv. 14, 17; 8:32, 36; 14:6), o Filho 
unigênito (1:18), o Cordeiro de Deus (vv. 29, 36), o Filho do Homem (v. 51), a es-
cada (v. 51), o templo (2:20), a serpente de bronze (3:14), o Noivo (v. 29), a fonte 
celestial e a água viva (4:14), o Cristo (v. 25), o Salvador (v. 42), o pão da vida 
(6:48), o Jesus glorificado (7:39), a luz da vida (8:12), a vida (10:10), a ressurrei-
ção (11:25), um grão de trigo (12:24), o caminho (14:6), o outro Consolador 
(14:16-18), a videira verdadeira (15:1), a árvore da vida (v. 1; 11:25), o que dá o 
Espírito (3:34), a porta (10:7), a pastagem (10:9), o Pastor (v. 11), Aquele que 
lava (13:4-5), a rocha fendida (Êx 17:6; Jo 7:37-39) e o sopro de vida (20:22). 
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B. “És ó Senhor, o grande ‘EU SOU’, Em tudo a suprir-nos; e nós, Te desfrutando 
assim, Teu plano enfim cumprimos” (Hinos, n º187, estrofe 26). 

III. O Espírito consumado foi soprado como o sopro santo nos discípulos, pelo 
Cristo em ressurreição – Jo 7:39; 20:22: 

A. Antes do Senhor Jesus ser crucificado e ressurreto, o Espírito consumado “ain-
da não era” – Jo 7:39: 
1. O Espírito de Deus existia desde o princípio (Gn 1:2), mas o Espírito como o 

“Espírito de Cristo” (Rm 8:9), “o Espírito de Jesus Cristo” (Fp 1:19), “ainda 
não era” na época de João 7:39, porque Ele ainda não havia sido glorificado. 

2. O Senhor Jesus foi glorificado quando Ele foi ressuscitado, e por meio dessa 
glorificação, o Espírito de Deus tornou-se o Espírito do Jesus Cristo encar-
nado, crucificado e ressurreto – Lc 24:26; Fp 1:19. 

3. O último Adão, que era Cristo na carne, tornou-se o Espírito que dá vida em 
ressurreição; desde então, o Espírito de Jesus Cristo tem o elemento divino 
e o humano, incluindo a realidade da encarnação, crucificação e ressurrei-
ção de Cristo – 1Co 15:45b; At 16:7; Rm 8:9. 

B. O Evangelho de João revela que Cristo tornou-se carne para ser o Cordeiro de 
Deus e que, em ressurreição, Ele tornou-se o Espírito que dá vida; em Sua res-
surreição, Ele soprou a Si mesmo como o Espírito consumado nos discípulos – 
Jo 1:29; 20:22: 
1. Por meio da morte e ressurreição, Cristo foi transfigurado no Espírito – Jo 

7:39; 20:22. 
2. É como o Espírito que Ele foi soprado nos discípulos, que Ele pode viver nos 

discípulos e eles podem viver por Ele e com Ele, e que Ele pode habitar ne-
les e eles Nele – Jo 20:22; 14:19-20; 15:4-5. 

3. O Cristo que soprou-Se nos discípulos é o Espírito que dá vida; ao soprar o 
Espírito nos discípulos, o Senhor Jesus dispensou-Se para eles como vida e 
como tudo – 1Co 15:45b. 

4. O Espírito Santo em João 20:22 é, na verdade, o próprio Cristo ressurreto, 
porque esse Espírito é o Seu sopro; portanto, o Espírito é o sopro do Filho. 

C. O Senhor é o Espírito que dá vida e esse Espírito é o nosso fôlego – 2Co 3:6, 17; Jo 
20:22: 
1. A Palavra, que era Deus, tornou-se carne para ser o Cordeiro de Deus e, em 

ressurreição, Ele se tornou o sopro santo para respirarmos – Jo 1:29; 20:22. 
2. Cristo é a árvore-Cordeiro, pois Ele é o Cordeiro para cumprir redenção e a 

árvore para dispensar vida; por fim, a árvore-Cordeiro é o sopro santo – Jo 
1:29; 11:25; 15:1; 20:22. 

3. Agora temos Cristo como a Palavra, o Cordeiro, a árvore e o sopro; a Pala-
vra é para expressão, o Cordeiro para redenção, a árvore para dispensar vi-
da e o sopro é para nosso viver – Jo 1:1, 29; 10:10b; 14:19. 

4. O Espírito consumado como o sopro é tudo para nós ao vivermos a vida da 
igreja; somente o sopro pode ser um cristão e somente o sopro pode ser um 
vencedor – Gl 3:2-3, 14; Fp 1:19; Ap 2:7. 


